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85450175175PPOOOOOOOOOOOOOدكتور في الطبالجامعة األردنيــة1
85400175175PPOOOOOOOOOOOOOدكتور في طب االسنانالجامعة األردنيــة2
8029299090PPOOOOOOOOOOOOOالصيدلةالجامعة األردنيــة3
80500105105PPOOOOOOOOOOOOOدكتور الصيدلةالجامعة األردنيــة4
8029299595PPPOOPPOOOOOOOOهندسة العمارة الجامعة األردنيــة5
8029299090PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة المدنيةالجامعة األردنيــة6
8029299090PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الكهربائيةالجامعة األردنيــة7
8029299090PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الميكانيكيةالجامعة األردنيــة8
8029298585PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الكيميائيةالجامعة األردنيــة9
8029299595PPPOOPPOOOOOOOPالهندسة الصناعيةالجامعة األردنيــة10
8029299090PPPOOPPOOOOOOOPهندسة الحاسوبالجامعة األردنيــة11
8029298585PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الميكاترونكسالجامعة األردنيــة12
7015156565PPOOOOOOOPPOOOOذكور وإناث/ التمريض الجامعة األردنيــة13
7015156565PPOOOOOOOPPOOOOإناث/ التمريض الجامعة األردنيــة14
7034346565PPOOOOOOOPPOOOOالعالج الطبيعيالجامعة األردنيــة15
7034346565PPOOOOOOOPPOOOOالعالج الوظيفيالجامعة األردنيــة16
7034346565PPOOOOOOOPPOOOOاألطراف االصطناعيةالجامعة األردنيــة17
7034346565PPOOOOOOOPPOOOPعلوم السمع والنطقالجامعة األردنيــة18
6547479090PPPPOPPPPPPOOPPعلم الحاسوبالجامعة األردنيــة19
6547479090PPPPOPPPPPPOOPPانظمة  المعلومات الحاسوبيةالجامعة األردنيــة20
6560609090PPPPOPPPPPPOOPPتكنولوجيا معلومات األعمالالجامعة األردنيــة21
657070100100PPPPOPPPPPPOOPPعلم البياناتالجامعة األردنيــة22
656060100100PPPPOPPPPPPOOPPاألمن السيبرانيالجامعة األردنيــة23
6526266060PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتالجامعة األردنيــة24
6526266060PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياءالجامعة األردنيــة25
6526266060PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياءالجامعة األردنيــة26
6545458585PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياء الصناعيةالجامعة األردنيــة27
6526266060PPPPOPPPPPPOOOPالعلوم الحياتيةالجامعة األردنيــة28
6526266060PPPPOPPPPPPOOOOالجيولوجيا البيئية والتطبيقيةالجامعة األردنيــة29
7045458585PPOOOOOOOPPOOOOالعلوم الطبية المخبريةالجامعة األردنيــة30
6526266565PPPPOPPPPOPPOOOالبستنة والمحاصيلالجامعة األردنيــة31
6526266565PPPPOPPPPOPPOOOوقاية النباتالجامعة األردنيــة32
6535357070PPPPOPPPPOPPOOOتنسيق المواقع وإنتاج األزهارالجامعة األردنيــة33
6526266565PPPPOPPPPOPPOOOاالنتاج الحيوانيالجامعة األردنيــة34
6535358585PPPPOPPPPOPPOOOعلم وتكنولوجيا الغذاءالجامعة األردنيــة35
6535358585PPPPOPPPPOPPOOOتغذية االنسان والحمياتالجامعة األردنيــة36
6526266565PPPPOPPPPOPPOOOاألراضي والمياه والبيئةالجامعة األردنيــة37
6526266060PPPPOPPPPOPPOOOاالقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعيةالجامعة األردنيــة38
6520207070PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالالجامعة األردنيــة39
6520207070PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةالجامعة األردنيــة40
6520207070PPPPPOOOOOPOPPPالتمويلالجامعة األردنيــة41
6520207070PPPPPOOOOOPOPPPالتسويقالجامعة األردنيــة42
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6547479090PPPPPPOPOPPOPPPنظم المعلومات االداريةالجامعة األردنيــة43
6520204545PPPPPOOOOOPOPPPاإلدارة العامةالجامعة األردنيــة44
6516164545PPPPPOOOOOPOPPPإقتصاد األعمالالجامعة األردنيــة45
6516167070PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاالجامعة األردنيــة46
6520207070PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية التطبيقيةالجامعة األردنيــة47
6516166565PPPPPOOOOOPOOPPاللغة الفرنسية وآدابهاالجامعة األردنيــة48
6516166565PPPPPOOOOOPOOPPاللغتين األلمانية واإلنجليزيةالجامعة األردنيــة49
6516166565PPPPPOOOOOPOOPPاللغتين اإليطالية واإلنجليزيةالجامعة األردنيــة50
6516166565PPPPPOOOOOPOOPPاللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةالجامعة األردنيــة51
6525257070PPPPPOOOOOPOOPPاللغتين الكورية واالنجليزيةالجامعة األردنيــة52
6525257070PPPPPOOOOOPOOPPاللغتين الصينية واالنجليزيةالجامعة األردنيــة53
6525257070PPPPPOOOOOPOOPPاللغتين الروسية واالنجليزيةالجامعة األردنيــة54
6525257070PPPPPOOOOOPOOPPاللغتين التركية واالنجليزيةالجامعة األردنيــة55
6560609090PPPPPOOOOOPOOPPاللغة الفرنسية واالنجليزيةالجامعة األردنيــة56
6516164545PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاالجامعة األردنيــة57
6516164545PPPPPOOOOOPPOPPالتاريخالجامعة األردنيــة58
6516164545PPPPPOOOOOPPOPPالجغرافياالجامعة األردنيــة59
6516164545PPPPPOOOOOPPOPPالفلسفةالجامعة األردنيــة60
6516164545PPPPPOOOOOPPOPPعلم النفسالجامعة األردنيــة61
6516164545PPPPPOOOOOPPOPPعلم االجتماعالجامعة األردنيــة62
6525255555PPPPPOOOOOPPOPPالعمل االجتماعيالجامعة األردنيــة63
6516166565PPPPPOOOOOPOOPPالقانونالجامعة األردنيــة64
6516164545PPPPPOOOOOPPOPPالعلوم السياسيةالجامعة األردنيــة65
6516165050PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ معلم الصف الجامعة األردنيــة66
6516165050PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةالجامعة األردنيــة67
6516165050PPPPPPOPOPPPOPPاإلرشاد والصحة النفسيةالجامعة األردنيــة68
6516165050PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ تربية الطفل الجامعة األردنيــة69
6530307070PPPPPPOPOPPPOPPعلم المكتبات والمعلوماتالجامعة األردنيــة70
7516164545PPPPPOOOOOPOOPPأصول الدينالجامعة األردنيــة71
7516164545PPPPPOOOOOPOOPPالفقه وأصولهالجامعة األردنيــة72
7535357070PPPPPOOOOOPOOPPالمصارف اإلسالميةالجامعة األردنيــة73
6516164545PPPPPOOOOOPOPPPاآلثارالجامعة األردنيــة74
6516164545PPPPPOOOOOPOPPPإدارة المصادر التراثيةالجامعة األردنيــة75
6516164545PPPPPOOOOOPOPPPاالدارة السياحيةالجامعة األردنيــة76
6520205050PPPPPPOPOPPOOPPالتربية البدنيةالجامعة األردنيــة77
6540406565PPPPPPOPOPPOOPPعلوم الحركة والتدريب الرياضيالجامعة األردنيــة78
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6547477575PPPPOPPPPPPOOPPأنظمة المعلومات الحاسوبيةالعقبة /الجامعة األردنية 79
6547477575PPPPOPPPPPPOOPPتكنولوجيا معلومات األعمالالعقبة /الجامعة األردنية 80
7055559090PPOOOOOOOPPOOOOالتمريضالعقبة /الجامعة األردنية 81
6535357575PPPPOPPPPPPOOOPالعلوم الحياتيةالعقبة /الجامعة األردنية 82
6520206060PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةالعقبة /الجامعة األردنية 83
6520206060PPPPPOOOOOPOPPPالتمويلالعقبة /الجامعة األردنية 84
6520206060PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالالعقبة /الجامعة األردنية 85
6530306060PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاالعقبة /الجامعة األردنية 86
6516166060PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاالعقبة /الجامعة األردنية 87
6530306060PPPPPOOOOOPOOPPاالنجليزية/ اللغة الفرنسية العقبة /الجامعة األردنية 88
6545707070PPPPPOOOOOPOOPPاللغة اإلنجليزية التطبيقيةالعقبة /الجامعة األردنية 89
6525256060PPPPPOOOOOPOPPPاالدارة السياحيةالعقبة /الجامعة األردنية 90
6530307070PPPPPOOOOOPOPPPإدارة الفنادقالعقبة /الجامعة األردنية 91
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851000200200PPOOOOOOOOOOOOOالطبجامعة اليرموك92
8060609090PPOOOOOOOOOOOOOالصيدلةجامعة اليرموك93
806060100100PPPOOPPOOOOOOOOهندسة العمارة جامعة اليرموك94
8050509090PPPOOPPOOOOOOOOادارة االنشاء/ الهندسة المدنية جامعة اليرموك95
8050509090PPPOOPPOOOOOOOOتكنولوجيا البناء/ الهندسة المدنية جامعة اليرموك96
8029297575PPPOOPPOOOOOOOOهندسة االلكترونياتجامعة اليرموك97
8029297575PPPOOPPOOOOOOOPهندسة االتصاالتجامعة اليرموك98
8029297575PPPOOPPOOOOOOOPهندسة الحاسوبجامعة اليرموك99

8029297575PPPOOPPOOOOOOOOهندسة القوى الكهربائيةجامعة اليرموك100
8045457575PPPOOPPOOOOOOOOهندسة النظم الطبية الحيويةجامعة اليرموك101
8045457575PPPOOPPOOOOOOOOهندسة المعلوماتية الطبية الحيويةجامعة اليرموك102
8050509090PPPOOPPOOOOOOOPالهندسة الصناعيةجامعة اليرموك103
8060609090PPPOOPPOOOOOOOPتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية والتصميمجامعة اليرموك104
6545457070PPPPOPPPPPPOOPPعلوم الحاسوبجامعة اليرموك105
6545457070PPPPOPPPPPPOOPPنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة اليرموك106
6545457070PPPPOPPPPPPOOPPتكنولوجيا معلومات األعمالجامعة اليرموك107
6555558080PPPPOPPPPPPOOPPاألمن السيبرانيجامعة اليرموك108
6555558080PPPPOPPPPPPOOPPعلم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة اليرموك109
6521215050PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتجامعة اليرموك110
6521215050PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياءجامعة اليرموك111
6527276060PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياء الطبية والحيويةجامعة اليرموك112
6521215050PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياءجامعة اليرموك113
6521215050PPPPOPPPPPPOOOPالعلوم الحياتيةجامعة اليرموك114
6521215050PPPPOPPPPPPOOOPعلوم األرض والبيئةجامعة اليرموك115
6521215050PPPPOPPPPPPOOOOاالحصاءجامعة اليرموك116
6516164040PPPPPOOOOOPOPPPاإلدارة العامةجامعة اليرموك117
6516165050PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالجامعة اليرموك118
6516166060PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةجامعة اليرموك119
6516166060PPPPPOOOOOPOPPPالعلوم المالية والمصرفيةجامعة اليرموك120
6516165050PPPPPOOOOOPOPPPالتسويقجامعة اليرموك121
6530305050PPPPPOOOOOPOPPPإقتصاد المال واألعمالجامعة اليرموك122
6516164040PPPPPOOOOOPOPPPاالقتصادجامعة اليرموك123
6516164040PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاجامعة اليرموك124
6516166060PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاجامعة اليرموك125
6516164040PPPPPOOOOOPOOPPاللغة الفرنسية-اللغات الحديثةجامعة اليرموك126
6535356060PPPPPOOOOOPOOPPالترجمةجامعة اليرموك127
6516164040PPPPPOOOOOPOOPPاللغة العبريةجامعة اليرموك128
6535355050PPPPPOOOOOPOOPPاللغة التركيةجامعة اليرموك129
6516164040PPPPPOOOOOPPOPPالتاريخجامعة اليرموك130
6516164040PPPPPOOOOOPPOPPالجغرافياجامعة اليرموك131
6516164040PPPPPOOOOOPPOPPالعلوم السياسيةجامعة اليرموك132
6516164040PPPPPOOOOOPPOPPعلم االجتماع والخدمة االجتماعيةجامعة اليرموك133
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6516165050PPPPPOOOOOPOOPPالقانونجامعة اليرموك134
6516165050PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ معلم الصف جامعة اليرموك135
6516165050PPPPPPOPOPPPOPPاالرشاد النفسيجامعة اليرموك136
6516164040PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ تربية الطفل جامعة اليرموك137
7516164040PPPPPOOOOOPOOPPالفقه وأصولهجامعة اليرموك138
7516164040PPPPPOOOOOPOOPPأصول الدينجامعة اليرموك139
7516164040PPPPPOOOOOPOOPPالتربية االسالمية/ الدراسات االسالمية جامعة اليرموك140
7516164040PPPPPOOOOOPOOPPالدراسات األسرية/ الدراسات االسالمية جامعة اليرموك141
7516164040PPPPPOOOOOPOOPPالدعوة واالعالم االسالمي/ الدراسات االسالمية جامعة اليرموك142
7516164040PPPPPOOOOOPOOPPاالقتصاد والمصارف االسالميةجامعة اليرموك143
6516164040PPPPPOOOOOPOPPPاآلثارجامعة اليرموك144
6516164040PPPPPOOOOOPOPPPاألنثروبولوجياجامعة اليرموك145
6516164040PPPPOOOOOOPOPOPصيانة المصادر التراثية وإدارتهاجامعة اليرموك146
6535355050PPPPPOOOOOPOPPPاالدارة السياحيةجامعة اليرموك147
6535355050PPPPPOOOOOPOPPPاالرشاد السياحيجامعة اليرموك148
6550507575PPPPPOOOOOPOPPPاالدارة الفندقيةجامعة اليرموك149
6535356060PPPPPOOOOOPOOPPالعالقات العامة واإلعالنجامعة اليرموك150
6535356060PPPPPOOOOOPOOPPالصحافةجامعة اليرموك151
6535356060PPPPPOOOOOPOOPPاإلذاعة والتلفزيونجامعة اليرموك152
6516165050PPPPPPOPOPPOOPPالتربية الرياضيةجامعة اليرموك153
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85750150150PPOOOOOOOOOOOOOدكتور في الطبجامعة مؤتــة154
8060809090PPOOOOOOOOOOOOOالصيدلةجامعة مؤتــة155
8055608080PPPPOOOOOOOOOOOعلم التجميل ومستحضرات التجميلجامعة مؤتــة156
8050607575PPPOOPPOOOOOOOOهندسة العمارةجامعة مؤتــة157
8033505353PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة المدنيةجامعة مؤتــة158
8037505353PPPOOPPOOOOOOOPهندسة الحاسوبجامعة مؤتــة159
8040506060PPPOOPPOOOOOOOPأمن الحاسوب والشبكات/ هندسة الحاسوب جامعة مؤتــة160
8033505353PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الميكانيكيةجامعة مؤتــة161
8033505353PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الكيميائيةجامعة مؤتــة162
8033505353PPPOOPPOOOOOOOPإتصاالت- الهندسة الكهربائية جامعة مؤتــة163
8033505353PPPOOPPOOOOOOOOقوى وتحكم- الهندسة الكهربائية جامعة مؤتــة164
8033505353PPPOOPPOOOOOOOOقوى حرارية وطاقة- الهندسة الميكانيكية جامعة مؤتــة165
8033505353PPPOOPPOOOOOOOOمياه وبيئة- الهندسة المدنية جامعة مؤتــة166
7015303030PPOOOOOOOPPOOOOذكور وإناث/ التمريض جامعة مؤتــة167
7045607575PPOOOOOOOPPOOOOالعلوم الطبية المخبريةجامعة مؤتــة168
6518404343PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياءجامعة مؤتــة169
6518404343PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياءجامعة مؤتــة170
6530304545PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياء الصناعيةجامعة مؤتــة171
6518404343PPPPOPPPPPPOOOPالعلوم الحياتيةجامعة مؤتــة172
6518404343PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتجامعة مؤتــة173
6533405353PPPPOPPPPPPOOPPعلم الحاسوبجامعة مؤتــة174
6533405353PPPPOPPPPPPOOPPنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة مؤتــة175
6545606565PPPPOPPPPPPOOPPهندسة البرمجياتجامعة مؤتــة176
6550507070PPPPOPPPPPPOOPPعلم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة مؤتــة177
6550507070PPPPOPPPPPPOOPPامن المعلومات واالدلة الرقميةجامعة مؤتــة178
6518404343PPPPOPPPPOPPOOOاالنتاج النباتيجامعة مؤتــة179
6518404343PPPPOPPPPOPPOOOاالنتاج الحيوانيجامعة مؤتــة180
6530404343PPPPOPPPPOPPOOOالتغذية والصناعات الغذائيةجامعة مؤتــة181
6530404343PPPPOPPPPOPPOOOالوقاية والمكافحة المتكاملةجامعة مؤتــة182
6522303333PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالجامعة مؤتــة183
6515303333PPPPPOOOOOPOPPPاالدارة العامةجامعة مؤتــة184
6530304040PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةجامعة مؤتــة185
6520304040PPPPPOOOOOPOPPPالتسويقجامعة مؤتــة186
6525304040PPPPPPOPOPPOPPPنظم المعلومات االداريةجامعة مؤتــة187
6515303333PPPPPOOOOOPOPPPإقتصاديات المال واألعمالجامعة مؤتــة188
6530304040PPPPPOOOOOPOPPPالعلوم المالية والمصرفيةجامعة مؤتــة189
6540405050PPPPPOOOOOPOPPPادارة االزماتجامعة مؤتــة190
6515303333PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاجامعة مؤتــة191
6515303333PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاجامعة مؤتــة192
6516303333PPPPPOOOOOPOOPPاللغات األوروبيةجامعة مؤتــة193
6530404040PPPPPOOOOOPOOPPالترجمةجامعة مؤتــة194
6515303333PPPPPOOOOOPOOPPالحقوقجامعة مؤتــة195
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6522303030PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ معلم الصف جامعة مؤتــة196
6530303030PPPPPPOPOPPPOPPاالرشاد والصحة النفسيةجامعة مؤتــة197
6515303030PPPPPPOPOPPPOPPعلم النفسجامعة مؤتــة198
6522303030PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةجامعة مؤتــة199
7515303333PPPPPOOOOOPOOPPالفقه وأصولهجامعة مؤتــة200
7515303333PPPPPOOOOOPOOPPأصول الدينجامعة مؤتــة201
6515303333PPPPPPOPOPPOOPPالتربية الرياضيةجامعة مؤتــة202
6520303333PPPPPPOPOPPOOPPالتأهيل الرياضيجامعة مؤتــة203
6525303535PPPPPPOPOPPOOPPالتدريب الرياضيجامعة مؤتــة204
6515303333PPPPPOOOOOPPOPPعلم االجتماعجامعة مؤتــة205
6515303333PPPPPOOOOOPPOPPالجغرافياجامعة مؤتــة206
6516164040PPPPPOOOOOPPOPPالعلوم السياسيةجامعة مؤتــة207
6515303333PPPPPOOOOOPOPPPاآلثار والسياحةجامعة مؤتــة208
6515303333PPPPPOOOOOPPOPPالتاريخجامعة مؤتــة209
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85360150200PPOOOOOOOOOOOOOدكتور في الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية210
85310150200PPOOOOOOOOOOOOOطب وجراحة األسنانجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية211
80212175100PPOOOOOOOOOOOOOالصيدلةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية212
80470100125PPOOOOOOOOOOOOOدكتور صيدلةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية213
80333375100PPPOOPPOOOOOOOOالعمارة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية214
80212175100PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة المدنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية215
65333375100PPPPOOOOOOOOOPPالتصميم والتواصل البصريجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية216
80212175100PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الكهربائيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية217
80212160100PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الميكانيكيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية218
80212150100PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الكيميائيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية219
80212175100PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الطبية الحيويةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية220
803333100100PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة النوويةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية221
80333360100PPPOOPPOOOOOOOPالهندسة الصناعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية222
8041417585PPPOOPPOOOOOOOPهندسة الحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية223
805050100100PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الطيرانجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية224
8041417585PPPOOPPOOOOOOOOهندسة وأمن شبكات الحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية225
802605070PPPPOOOPPOOOOOOالطب والجراحة البيطريةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية226
7030305070PPOOOOOOOPPOOOOذكور/ التمريض جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية227
7030305070PPOOOOOOOPPOOOOإناث/ التمريض جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية228
7030305070PPOOOOOOOPPOOOOإناث/ القبالة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية229
7032325080PPOOOOOOOPPOOOOالعلوم الطبية المخبريةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية230
7032325080PPPPOOOOOPPOOOOاالدارة والسياسات الصحيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية231
7032325080PPOOOOOOOPPOOOOالعالج الوظيفيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية232
7032325080PPOOOOOOOPPOOOOالعالج الطبيعيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية233
7032325080PPOOOOOOOPPOOOPالبصرياتجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية234
7032325080PPOOOOOOOPPOOOPتكنولوجيا األشعةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية235
7032325080PPOOOOOOOPPOOOOاإلسعاف والطوارئجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية236
7032325080PPOOOOOOOPPOOOPالسمع والنطقجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية237
70505080100PPOOOOOOOPPOOOOالعالج التنفسيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية238
70505080100PPOOOOOOOPPOOOOتكنولوجيا التخديرجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية239
7024247580PPOOOOOOOPPOOOOتكنولوجيا صناعة األسنانجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية240
7024245080PPOOOOOOOPPOOOOعلوم طب األسنان المساندةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية241
6533337575PPPPOPPPPPPOOPPعلوم الحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية242
6533337575PPPPOPPPPPPOOPPنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية243
6533337585PPPPOPPPPPPOOPPهندسة البرمجياتجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية244
65606080100PPPPOPPPPPPOOPPاالمن السيبرانيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية245
6516164050PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية246
6516164050PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياءجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية247
6516164050PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياءجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية248
6532325060PPPPOPPPPPPOOOOالتقانات الحيوية والهندسة الوراثيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية249
6514145070PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية واللغوياتجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية250
6516164040PPPPOPPPPOPPOOOاالنتاج النباتيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية251
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6516164040PPPPOPPPPOPPOOOاالنتاج الحيوانيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية252
6516165075PPPPOPPPPOPPOOOالتغذية وتكنولوجيا الغذاءجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية253
6516164040PPPPOPPPPOPPOOOالتربة والريجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية254
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85850175250PPOOOOOOOOOOOOOدكتور في الطبالجامعة الهاشمية255
807575140150PPOOOOOOOOOOOOOالصيدلةالجامعة الهاشمية256
8040407590PPPOOPPOOOOOOOPهندسة الحاسوبالجامعة الهاشمية257
8040407090PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الميكاترونكسالجامعة الهاشمية258
8040407590PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الطبيةالجامعة الهاشمية259
8040407090PPPOOPPOOOOOOOPالهندسة الصناعيةالجامعة الهاشمية260
8040407090PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الميكانيكيةالجامعة الهاشمية261
8050509090PPPOOPPOOOOOOOOهندسة العمارة الجامعة الهاشمية262
80404090100PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة المدنيةالجامعة الهاشمية263
8040407590PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الكهربائيةالجامعة الهاشمية264
7020206070PPOOOOOOOPPOOOOذكور/علم التمريض الجامعة الهاشمية265
7020206070PPOOOOOOOPPOOOOإناث/ علم التمريض الجامعة الهاشمية266
7030306070PPOOOOOOOPPOOOOالعلوم الطبية المخبريةالجامعة الهاشمية267
7030305570PPOOOOOOOPPOOOOالتغذية السريرية والحمياتالجامعة الهاشمية268
7030305570PPOOOOOOOPPOOOOالعالج الوظيفيالجامعة الهاشمية269
7030305570PPOOOOOOOPPOOOOالعالج الطبيعيالجامعة الهاشمية270
7030305570PPOOOOOOOPPOOOPالتصوير الطبي واإلشعاعيالجامعة الهاشمية271
6545457080PPPPOPPPPPPOOPPعلم الحاسوب وتطبيقاتهالجامعة الهاشمية272
6545457580PPPPOPPPPPPOOPPهندسة البرمجياتالجامعة الهاشمية273
6545457080PPPPOPPPPPPOOPPأنظمة المعلومات الحاسوبيةالجامعة الهاشمية274
6560608085PPPPOPPPPPPOOPPتكنولوجيا معلومات األعمالالجامعة الهاشمية275
6560608080PPPPOPPPPPPOOPPعلم البيانات والذكاء االصطناعيالجامعة الهاشمية276
6560608080PPPPOPPPPPPOOPPاألمن السيبرانيالجامعة الهاشمية277
6518184050PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياءالجامعة الهاشمية278
6518184050PPPPOPPPPPPOOOPالعلوم الحياتيةالجامعة الهاشمية279
6540404050PPPPOPPPPPPOOOOالتكنولوجيا الحيويةالجامعة الهاشمية280
6518184050PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياءالجامعة الهاشمية281
6518184050PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتالجامعة الهاشمية282
6518184050PPPPOOPPPOOOOOOالجيولوجيا و البيئةالجامعة الهاشمية283
6518184050PPPPOOPPPOOOOOOإدارة األراضي والمياهالجامعة الهاشمية284
6518184050PPPPOOPPPOOOOOOإدارة المياه والبيئةالجامعة الهاشمية285
6516166070PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالالجامعة الهاشمية286
6520206070PPPPPPOPOPPOPPPنظم المعلومات اإلداريةالجامعة الهاشمية287
6520204050PPPPPOOOOOPOPPPإدارة الفنادقالجامعة الهاشمية288
6516164060PPPPPOOOOOPOPPPاالقتصادالجامعة الهاشمية289
6520204060PPPPOOOOOOPOOOPاالقتصاد الماليالجامعة الهاشمية290
6516166070PPPPPOOOOOPOPPPالعلوم المالية والمصرفيةالجامعة الهاشمية291
6516166070PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةالجامعة الهاشمية292
6520206070PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبة والقانون التجاريالجامعة الهاشمية293
6540406060PPPPPOOOOOPOPPPالتسويق الرقميالجامعة الهاشمية294
6530305060PPPPPOOOOOPOOPPالعالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةالجامعة الهاشمية295
6516164050PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاالجامعة الهاشمية296
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6516166070PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاالجامعة الهاشمية297
6530304050PPPPPOOOOOPOOPPاألدب والدراسات الثقافية باللغة اإلنجليزيةالجامعة الهاشمية298
6525254050PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ تربية الطفولة المبكرةالجامعة الهاشمية299
6530305060PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةالجامعة الهاشمية300
6530304050PPPPPPOPOPPPOPPاالرشاد النفسيالجامعة الهاشمية301
6516164050PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ معلم الصف الجامعة الهاشمية302
6525254040PPPPPPOPOPPPOPPمعلم التربية الفنيةالجامعة الهاشمية303
6515154040PPPPOOOOOOPOOOPإدارة الموارد التراثية والمتاحفالجامعة الهاشمية304
6515154040PPPPOOOOOOPOOOPعلم المحافظة على اآلثارالجامعة الهاشمية305
6515154050PPPPPOOOOOPOPPPاالدارة السياحيةالجامعة الهاشمية306
6520204050PPPPPPOPOPPOOPPاالدارة والتدريب الرياضيالجامعة الهاشمية307
6520205060PPPPOPOPOPPOOOPالتأهيل الرياضيالجامعة الهاشمية308
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8030305050PPPOOPPOOOOOOOOهندسة العمارة جامعة آل البيت309
8030305050PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة المدنيةجامعة آل البيت310
8030305050PPPOOPPOOOOOOOOهندسة المساحةجامعة آل البيت311
8040406060PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الطاقة المتجددة والمستدامةجامعة آل البيت312
7030305050PPOOOOOOOPPOOOOذكور/ التمريض جامعة آل البيت313
7030305050PPOOOOOOOPPOOOOإناث/ التمريض جامعة آل البيت314
6530305050PPPPOPPPPPPOOPPنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة آل البيت315
6530305050PPPPPPOPOPPOPPPنظم المعلومات االداريةجامعة آل البيت316
6530305050PPPPOPPPPPPOOPPعلم الحاسوبجامعة آل البيت317
6550507575PPPPOPPPPPPOOPPأمن االنظمة والمعلوماتجامعة آل البيت318
6540406060PPPPOPPPPPPOOPPعلم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة آل البيت319
6524244040PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتجامعة آل البيت320
6524244040PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياءجامعة آل البيت321
6524244040PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياءجامعة آل البيت322
6524244040PPPPOPPPPPPOOOPالعلوم الحياتيةجامعة آل البيت323
7030304545PPOOOOOOOPPOOOOالعلوم الطبية المخبريةجامعة آل البيت324
6520204040PPPPOPPPPPPOOOPعلوم األرض والبيئة التطبيقيةجامعة آل البيت325
6525255050PPPPOPPPPPPOOOPنظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعدجامعة آل البيت326
6520204040PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالجامعة آل البيت327
6520204040PPPPPOOOOOPOPPPالتمويل والمصارفجامعة آل البيت328
6520204040PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةجامعة آل البيت329
6525254545PPPPPOOOOOPOPPPنظم المعلومات المحاسبيةجامعة آل البيت330
6520204040PPPPPOOOOOPOPPPاقتصاديات المال واالعمالجامعة آل البيت331
6520204545PPPPPOOOOOPOPPPمحاسبة وقانون األعمالجامعة آل البيت332
6525255050PPPPPOOOOOPOPPPنظم المعلومات المالية والمصرفيةجامعة آل البيت333
6540405555PPPPPOOOOOPOPPPالتسويق الرقميجامعة آل البيت334
6520204040PPPPPOOOOOPPOPPالعلوم السياسيةجامعة آل البيت335
6520204040PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاجامعة آل البيت336
6520204040PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاجامعة آل البيت337
6530304040PPPPPOOOOOPOOPPإنجليزي-فرنسي/ اللغة واألدب جامعة آل البيت338
6520204040PPPPPOOOOOPPOPPالتاريخجامعة آل البيت339
6530304545PPPPPOOOOOPPOPPالجغرافيا التطبيقيةجامعة آل البيت340
6520204040PPPPPOOOOOPOOPPانجليزي- اسباني جامعة آل البيت341
6525254040PPPPPOOOOOPOOPPالقانونجامعة آل البيت342
6520204040PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ تربية الطفل جامعة آل البيت343
6520204040PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ معلم الصف جامعة آل البيت344
6525254040PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةجامعة آل البيت345
7520203030PPPPPOOOOOPOOPPالفقه وأصولهجامعة آل البيت346
7520203030PPPPPOOOOOPOOPPأصول الدينجامعة آل البيت347
6525254040PPPPPPOPOPPOOPPالتربية البدنيةجامعة آل البيت348
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851000200250PPOOOOOOOOOOOOOدكتور في الطبالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 349
8045456080PPPOOPPOOOOOOOOهندسة العمارةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 350
80454580100PPPOOPPOOOOOOOOاالنشاءات/ الهندسة المدنيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 351
8040406080PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الموادالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 352
8040406080PPPOOPPOOOOOOOOهندسة المساحة والجيوماتكسالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 353
8045456080PPPOOPPOOOOOOOPالحاسوب/ الهندسة الكهربائيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 354
8045456080PPPOOPPOOOOOOOOالقوى الكهربائية/ الهندسة الكهربائيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 355
6545456080PPPPOPPPPPPOOPPعلم الحاسوبالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 356
6545456080PPPPOPPPPPPOOPPنظم المعلومات الحاسوبيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 357
6545456080PPPPOPPPPPPOOPPهندسة البرمجياتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 358
65505075100PPPPOPPPPPPOOPPالرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 359
65606080100PPPPOPPPPPPOOPPأمن المعلومات والفضاء االلكترونيالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 360
65606080100PPPPOPPPPPPOOPPعلم البياناتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 361
65606080100PPPPOPPPPPPOOPPالذكاء االصطناعي والربوتاتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 362
65606080100PPPPOPPPPPPOOPPالواقع االفتراضيالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 363
65606080100PPPPOPPPPPPOOPPالتحقيقات الجنائية الرقميةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 364
6545455070PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 365
6545455070PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياءالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 366
6545455070PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياءالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 367
7035355575PPOOOOOOOPPOOOOالتحاليل الطبيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 368
70505075100PPOOOOOOOPPOOOOالقبالة السلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 369
6530304565PPPPOPPPPOPPOOOإدارة موارد المياه والبيئةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 370
6530304565PPPPOPPPPOPPOOOالتقنيات الحيوية الزراعيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 371
6530304565PPPPOPPPPOPPOOOالتغذية والتصنيع الغذائيالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 372
6530304565PPPPOPPPPOPPOOOإنتاج ووقاية النباتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 373
6535356080PPPPOPPPPOPPOOOوقاية نباتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 374
6535355575PPPPPPOPOPPOPPPنظم المعلومات االداريةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 375
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPالتسويقالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 376
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 377
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPنظم المعلومات المحاسبيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 378
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPالعلوم المالية والمصرفيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 379
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPاالقتصادالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 380
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 381
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPتخطيط وادارة المشاريعالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 382
6545456080PPPPPOOOOOPOOPPالقانونالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 383
6535355575PPPPPOOOOOPPOPPإدارة المكتبات والمعلوماتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 384
6520203555PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 385
6525254565PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وادابهاالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 386
6520203555PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ تربية الطفل السلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 387
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6516163555PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةكلية االميرة رحمة / جامعة البلقاء التطبيقية 388
6516163555PPPPPOOOOOPPOPPالخدمة االجتماعيةكلية االميرة رحمة / جامعة البلقاء التطبيقية 389
6530304060PPPPPOOOOOPPOPPاالنحراف والجريمة/ علم االجتماعكلية االميرة رحمة / جامعة البلقاء التطبيقية 390
6535355075PPPPPPOPOPPPOPPعلم النفس التطبيقيكلية االميرة رحمة / جامعة البلقاء التطبيقية 391
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 392
6535355575PPPPPPOPOPPOPPPنظم المعلومات االداريةكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 393
6535356080PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 394
6535356080PPPPPOOOOOPOPPPنظم المعلومات المحاسبيةكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 395
6535356080PPPPPOOOOOPOPPPالعلوم المالية والمصرفيةكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 396
6525254565PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاإناث / كلية االميرة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 397
6520203555PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاإناث / كلية االميرة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 398
6525254565PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةإناث / كلية االميرة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 399
6540405065PPPPPPOPOPPPOPPالموهبة واالبداع/ التربية الخاصة إناث / كلية االميرة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 400
6530304555PPPPPOOOOOPPOPPإدارة المكتبات والمعلوماتإناث / كلية االميرة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 401
6520203555PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ تربية الطفل إناث / كلية االميرة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 402
6530304565PPPPPPOPOPPPOPPاالرشاد النفسي والتربويإناث / كلية االميرة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 403
8030306080PPPOOPPOOOOOOOPالحاسوب/ الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية404
8030306080PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الميكاترونكسكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية405
8030306080PPPOOPPOOOOOOOOالقوى الكهربائية/ الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية406
8030306080PPPOOPPOOOOOOOOالطرق والجسور/ الهندسة المدنية كلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية407
8030306080PPPOOPPOOOOOOOOالقوى الحرارية والهيدروليكية/الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية408
8030306080PPPOOPPOOOOOOOOهندسة األتوترونكسكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية409
8030306080PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الميكانيكيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية410
8030306080PPPOOPPOOOOOOOPاتصاالت/ الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية411
8030306080PPPOOPPOOOOOOOOالصناعات الكيميائية/ الهندسة الكيميائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية412
8030306080PPPOOPPOOOOOOOOأنظمة وأمن الشبكات/ الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية413
7035355575PPOOOOOOOPPOOOOالتحاليل الطبيةكلية الزرقاء / جامعة البلقاء التطبيقية 414
6535355575PPPPOPPPPPPOOOPالعلوم الحياتيةكلية الزرقاء / جامعة البلقاء التطبيقية 415
6535355575PPPPOPPPPPPOOOOاألحياء الدقيقة التطبيقيةكلية الزرقاء / جامعة البلقاء التطبيقية 416
6535355575PPPPOPPPPOPPOOOالتغذية والتصنيع الغذائيكلية الزرقاء / جامعة البلقاء التطبيقية 417
6530305575PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 418
6520203555PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 419
6525254565PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 420
6530304565PPPPPOOOOOPPOPPإدارة المكتبات والمعلوماتكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 421
6520203555PPPPPOOOOOPPOPPإناث/ االقتصاد المنزلي كلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 422
6520203555PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ تربية الطفل كلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 423
6535356080PPPPOPPPPPPOOPPعلم الحاسوبكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 424
6535356080PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 425
6535355575PPPPPPOPOPPOPPPنظم المعلومات االداريةكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 426
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6520203555PPPPPPOPOPPPOPPالتربية المهنيةكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 427
8035356080PPPOOPPOOOOOOOOالصناعات الكيميائية/ الهندسة الكيميائيةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 428
8035356080PPPOOPPOOOOOOOOنظم التبريد وتكييف الهواء/الهندسة الميكانيكية كلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 429
8035356080PPPOOPPOOOOOOOOانتاج وآالت/ الهندسة الميكانيكية كلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 430
8035356080PPPOOPPOOOOOOOPاالتصاالت والبرمجيات/ الهندسة الكهربائيةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 431
8035356080PPPOOPPOOOOOOOOالمياه والبيئة/ الهندسة المدنية كلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 432
8035356080PPPOOPPOOOOOOOOالقوى الكهربائية/ الهندسة الكهربائيةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 433
8035356080PPPOOPPOOOOOOOOأنظمة وأمن الشبكات/ الهندسة الكهربائيةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 434
6535355575PPPPOPPPPOPPOOOالتغذية والتصنيع الغذائيكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 435
6535356080PPPPOPPPPPPOOPPعلم الحاسوبكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 436
6525253565PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 437
6525254565PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 438
6530304060PPPPPOOOOOPPOPPاالنحراف والجريمة/ علم االجتماعكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 439
6545455070PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 440
6516163555PPPPPOOOOOPPOPPالخدمة االجتماعيةكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 441
6525253555PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 442
7525253555PPPPPOOOOOPOOPP(خطابة وامامة وتالوة)الدراسات االسالمية التطبيقية كلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 443
6530304565PPPPPPOPOPPPOPPاالرشاد النفسي والتربويكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 444
6530305070PPPPPOOOOOPOPPPاإلدارة السياحيةكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 445
6520203555PPPPPPOPOPPPOPPالتربية المهنيةكلية الشوبك / جامعة البلقاء التطبيقية 446
6530304565PPPPOPPPPOPPOOOانتاج ووقاية النباتكلية الشوبك / جامعة البلقاء التطبيقية 447
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةكلية العقبة/ جامعة البلقاء التطبيقية 448
6535355575PPPPPOOOOOPOPPPإدارة الفنادقكلية العقبة/ جامعة البلقاء التطبيقية 449
657070100120PPPPOPPOOOOOOOOتكنولوجيا النقل البحريكلية العقبة/ جامعة البلقاء التطبيقية 450
6540406080PPPPPOOOOOPOPPPادارة الشحن والتخليصكلية العقبة/ جامعة البلقاء التطبيقية 451
8040406570PPPOOPPOOOOOOOOاالطفاء والسالمة/الهندسة الميكانيكية الموقر/ أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني/ جامعة البلقاء التطبيقية 452
7040406570PPOOOOOOOPPOOOOاالسعاف الطبي المتخصصالموقر/ أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني/ جامعة البلقاء التطبيقية 453
6530304550PPPPPOOOOOPOPPPإدارة الكارثةالموقر/ أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني/ جامعة البلقاء التطبيقية 454
8040406570PPPOOPPOOOOOOOOالطاقة المتجددة/ الهندسة الميكانيكية الموقر/ أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني/ جامعة البلقاء التطبيقية 455
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8030304040PPPOOPPOOOOOOOOهندسة البيئةجامعة الحسين بن طالل456
8032324040PPPOOPPOOOOOOOOهندسة التعدينجامعة الحسين بن طالل457
8032324040PPPOOPPOOOOOOOPهندسة الحاسوبجامعة الحسين بن طالل458
8045455556PPPOOPPOOOOOOOPهندسة امن الشبكات والمعلومات جامعة الحسين بن طالل459
8028284040PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الكيماويةجامعة الحسين بن طالل460
8030304545PPPOOPPOOOOOOOPهندسة االتصاالتجامعة الحسين بن طالل461
8030304545PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة المدنيةجامعة الحسين بن طالل462
8045455555PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الميكانيكيةجامعة الحسين بن طالل463
8045455555PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الكهربائيةجامعة الحسين بن طالل464
8045455555PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الطاقة المتجددةجامعة الحسين بن طالل465
7045455555PPOOOOOOOPPOOOOالتحاليل الطبيةجامعة الحسين بن طالل466
7045455555PPOOOOOOOPPOOOPالتصوير اإلشعاعيجامعة الحسين بن طالل467
7020204040PPOOOOOOOPPOOOOإناث/ التمريض جامعة الحسين بن طالل468
6525254040PPPPOPPPPPPOOPPعلم الحاسوبجامعة الحسين بن طالل469
6525254040PPPPOPPPPPPOOPPنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة الحسين بن طالل470
6528284040PPPPOPPPPPPOOPPهندسة البرمجياتجامعة الحسين بن طالل471
6545456060PPPPOPPPPPPOOPPعلم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة الحسين بن طالل472
6520204040PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتجامعة الحسين بن طالل473
6515153030PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياءجامعة الحسين بن طالل474
6520203030PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياءجامعة الحسين بن طالل475
6520203030PPPPOPPPPPPOOOPالعلوم الحياتيةجامعة الحسين بن طالل476
6515152222PPPPPOOOOOPOPPPاالقتصادجامعة الحسين بن طالل477
6525253535PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةجامعة الحسين بن طالل478
6525253535PPPPPOOOOOPOPPPالتسويقجامعة الحسين بن طالل479
6521212828PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالجامعة الحسين بن طالل480
6521212828PPPPPOOOOOPOPPPإدارة المكاتب والمعلوماتجامعة الحسين بن طالل481
6525253535PPPPPOOOOOPOPPPالعلوم المالية والمصرفيةجامعة الحسين بن طالل482
6525253535PPPPPPOPOPPOPPPنظم المعلومات االداريةجامعة الحسين بن طالل483
6525253535PPPPPOOOOOPOPPPتأمين وإدارة المخاطرجامعة الحسين بن طالل484
6530304040PPPPPOOOOOPOOPPالقانونجامعة الحسين بن طالل485
6512122222PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاجامعة الحسين بن طالل486
6512122222PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاجامعة الحسين بن طالل487
7525253535PPPPPOOOOOPOOPPالدراسات االسالميةجامعة الحسين بن طالل488
6512122222PPPPPOOOOOPOOPPالعالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةجامعة الحسين بن طالل489
6530304040PPPPPOOOOOPPOPPالتاريخجامعة الحسين بن طالل490
6530304040PPPPPOOOOOPPOPPالجغرافياجامعة الحسين بن طالل491
6525253535PPPPPOOOOOPPOPP(متكامل)علم المكتبات وتكنولوجيا المعلوماتجامعة الحسين بن طالل492
6512122222PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ معلم الصف جامعة الحسين بن طالل493
6525253535PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةجامعة الحسين بن طالل494
6512122222PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ رياض األطفال جامعة الحسين بن طالل495
6515152020PPPPPOOOOOPOPPPاآلثارجامعة الحسين بن طالل496
6515152020PPPPPOOOOOPOPPPاالرشاد السياحي/ اإلدارة السياحية جامعة الحسين بن طالل497
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6515152020PPPPPOOOOOPOPPPاإلدارة السياحيةجامعة الحسين بن طالل498
6515152020PPPPPOOOOOPOPPPاإلدارة الفندقيةجامعة الحسين بن طالل499
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8025255050PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة المدنيةجامعة الطفيلة التقنية500
8025254040PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الصناعات الكيميائيةجامعة الطفيلة التقنية501
8025253535PPPOOPPOOOOOOOOهندسة التعدينجامعة الطفيلة التقنية502
8025254545PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الميكاترونكسجامعة الطفيلة التقنية503
8025254545PPPOOPPOOOOOOOOهندسة القوى الكهربائيةجامعة الطفيلة التقنية504
8025254545PPPOOPPOOOOOOOOاالنتاج واآلالت/ الهندسة الميكانيكية جامعة الطفيلة التقنية505
8025254545PPPOOPPOOOOOOOOتكنولوجيا المركبات الهجينة / الهندسة الميكانيكية جامعة الطفيلة التقنية506
8025254545PPPOOPPOOOOOOOPهندسة الحاسوبجامعة الطفيلة التقنية507
8025253535PPPOOPPOOOOOOOOالهندسة الجيولوجيةجامعة الطفيلة التقنية508
8025254545PPPOOPPOOOOOOOOالتكييف والتبريد والتدفئة/ الهندسة الميكانيكية جامعة الطفيلة التقنية509
8025254545PPPOOPPOOOOOOOPهندسة االتصاالت وااللكترونياتجامعة الطفيلة التقنية510
8045455555PPPOOPPOOOOOOOOهندسة األنظمة الذكيةجامعة الطفيلة التقنية511
8050506060PPPOOPPOOOOOOOOهندسة الطاقة المتجددة المتكاملةجامعة الطفيلة التقنية512
6520203030PPPPOPPPPPPOOPPالرياضياتجامعة الطفيلة التقنية513
6520203030PPPPOPPPPPPOOOOالفيزياء التطبيقيةجامعة الطفيلة التقنية514
6520203030PPPPOPPPPPPOOOOالكيمياءجامعة الطفيلة التقنية515
6520203030PPPPOPPPPPPOOOOتكنولوجيا الكيمياءجامعة الطفيلة التقنية516
6522224040PPPPOPPPPPPOOOPالعلوم الحياتية التطبيقيةجامعة الطفيلة التقنية517
6540405050PPPPOPPPPPPOOPPحوسبة األجهزة الذكيةجامعة الطفيلة التقنية518
6520204040PPPPOPPPPPPOOPPنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة الطفيلة التقنية519
6550506060PPPPOPPPPPPOOPPالذكاء االصطناعي وعلم البيانات/ علم الحاسوبجامعة الطفيلة التقنية520
6550506060PPPPOPPPPPPOOPPاالمن السيبرانيجامعة الطفيلة التقنية521
6516163030PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالجامعة الطفيلة التقنية522
6516162525PPPPPOOOOOPOPPPإقتصاد األعمالجامعة الطفيلة التقنية523
6516163535PPPPPOOOOOPOPPPالمحاسبةجامعة الطفيلة التقنية524
6516163030PPPPPOOOOOPOPPPالعلوم المالية والمصرفيةجامعة الطفيلة التقنية525
6550506060PPPPPOOOOOPOPPPالتكنولوجيا الماليةجامعة الطفيلة التقنية526
6516162525PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاجامعة الطفيلة التقنية527
6516162525PPPPPOOOOOPOOPPاللغة االنجليزية وآدابهاجامعة الطفيلة التقنية528
6516163030PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ معلم الصف جامعة الطفيلة التقنية529
6516163030PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةجامعة الطفيلة التقنية530
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جديدة

فندقي 
خطة 
جديدة

اسم التخصصاسم الجامعة
الحد 

األدنى 
للمعدل

فروع الثانوية المسموحة

علمي
علمي
 حقل 
طبي

علمي 
حقل 

هندسي

علمي 
حقل 
علوم 
بحتة

أدبي
خطة قديمة/فندقي

شرعي
خطة قديمة/منزلي

تمريضي

الرسوم الجامعية بالدينار

تجسيرتنافس

رسوم الموازي

7515151515PPPPPOOOOOPOOPPأصول الدينجامعة العلوم اإلسالمية العالمية531
7515151515PPPPPOOOOOPOOPPالقراءات القرآنيةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية532
7515151515PPPPPOOOOOPOOPPالفقه وأصولهجامعة العلوم اإلسالمية العالمية533
6530304040PPPPPOOOOOPOOPPالقانونجامعة العلوم اإلسالمية العالمية534
7510101010PPPPPOOOOOPOOPPالفقه الحنفيجامعة العلوم اإلسالمية العالمية535
7510101010PPPPPOOOOOPOOPPالقضاء واإلفتاءجامعة العلوم اإلسالمية العالمية536
7510101010PPPPPOOOOOPOOPPاالصالح والوفاق األسري الشرعيجامعة العلوم اإلسالمية العالمية537
7510101010PPPPPOOOOOPOOPPالفقه الشافعيجامعة العلوم اإلسالمية العالمية538
7510101010PPPPPOOOOOPOOPPالفقه المالكيجامعة العلوم اإلسالمية العالمية539
6525253535PPPPPPOPOPPPOPPاإلرشاد والصحة النفسيةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية540
6525253535PPPPPPOPOPPPOPPالتربية الخاصةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية541
6525253535PPPPPPOPOPPPOPPإناث/ معلم الصف جامعة العلوم اإلسالمية العالمية542
6530304040PPPPPOOOOOPOOPPاللغة اإلنجليزية وآدابهاجامعة العلوم اإلسالمية العالمية543
6516163030PPPPPOOOOOPOOPOاللغة العربية وآدابهاجامعة العلوم اإلسالمية العالمية544
6525253030PPPPPOOOOOPPOPPالتاريخ والحضارة اإلسالميةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية545
6545456060PPPPOPPPPPPOOPPعلم الحاسوبجامعة العلوم اإلسالمية العالمية546
6545456060PPPPOPPPPPPOOPPهندسة البرمجياتجامعة العلوم اإلسالمية العالمية547
6545456060PPPPOPPPPPPOOPPنظم شبكات الحاسوبجامعة العلوم اإلسالمية العالمية548
6545456060PPPPOPPPPPPOOPPأمن وسرية الشبكات والمعلوماتجامعة العلوم اإلسالمية العالمية549
6540405050PPPPPOOOOOPOPPPإدارة األعمالجامعة العلوم اإلسالمية العالمية550
6545455050PPPPPPOPOPPOPPPنظم المعلومات اإلداريةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية551
6530304040PPPPPOOOOOPOPPPالمصارف اإلسالميةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية552
6530305050PPPPPOOOOOPOPPPالعلوم المالية والمصرفيةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية553
6530304040PPPPPPOPOPPOOPPالفنون اإلسالمية والتطبيقية جامعة العلوم اإلسالمية العالمية554
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